
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
SLIAČSKE PRAMENE 

(zmena stanov schválená na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 11.6.2013) 

 
                                 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Názov občianskeho združenia je Sliačske pramene. 
2. V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je 

občianske združenie Sliačske pramene (ďalej „Združenie“) dobrovoľnou a od politických 
strán nezávislou organizáciou. 

3. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú 
 
 

Článok 2 
Sídlo Združenia 

 
Sídlo združenia je ul. Pionierska 9, 962 31 Sliač. 
 
 

Článok 3 
Cieľ a činnosť Združenia 

 
Cieľom Združenia je v spolupráci s rodičmi, pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej 

správy, verejnej správy, samosprávy a inými mimovládnymi organizáciami zabezpečovať 
predovšetkým: 

a) kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, ktoré je založené na princípoch vlastenectva, 
demokracie, humanizmu, vedeckosti a zachovávania úcty k tradíciám a kultúrnemu 
dedičstvu nášho národa 

b) ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom na VZ OSN 
20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti 

c) ochranu záujmov detí, náhradných rodičov, pestúnov, profesionálnych rodičov a zákonných 
zástupcov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí 
v zmysle Zákona o rodine 

d) rast umeleckých a umenovedných talentov detí a mládeže 
e) rast nadaných a talentovaných detí a mládeže 
f) rast postihnutých a handicapovaných detí a mládeže 
 
Činnosť Združenia: 
a) zachovávanie kultúrnych hodnôt 
b) podpora využívania nových foriem, metód a vedeckých poznatkov vo výchovno-

vzdelávacom procese, v súvislosti s napĺňaním hlavných cieľov združenia 
c) podpora rozvoja záujmovej činnosti detí a mládeže v súvislosti s napĺňaním hlavných cieľov 

združenia 
d) organizovanie podujatí pre deti a mládež v súvislosti s napĺňaním hlavných cieľov združenia 

(organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, súťaží, poznávacích a vzdelávacích 
exkurzií...) 

e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých 
f) podpora rozvoja stykov medzi školami v rámci SR a štátmi EÚ 



g) zhromažďovanie námetov, pripomienok a požiadaviek, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania 
detí a rozvoja ich osobnosti s napĺňaním cieľov združenia 

h) ochrana a podpora zdravia detí a mládeže, ich zdravého telesného a duševného vývinu 
 

 
Článok 4 

Právne a spoločenské postavenie Združenia 
 
1. Združenie je právnickou osobou. 
 
2. Združenie je neziskové a mimovládne. Svoju činnosť vykonáva nezávisle od politických 

strán, cirkevných náboženských spoločností, pri dodržiavaní platnej legislatívy. 
 
3. Združenie združuje rodičov a priateľov Základnej školy A. Sládkoviča na Sliači. 
 
 

Článok 5 
Členstvo v Združení, vznik a zánik členstva 

 
1. Členom Združenia sa môže stať každý svojprávny občan Slovenskej republiky, zákonný 

zástupca dieťaťa na základe prijatia dieťaťa do Základnej školy A. Sládkoviča na Sliači. 
 

2. Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku. Výšku členského príspevku 
stanovuje najvyšší orgán združenia. 

 
3. Členstvo v Združení zaniká: 

a) dobrovoľným vystúpením 
b) nezaplatením členského príspevku  
c) úmrtím člena( fyzickej osoby) 
d) zánikom Združenia 
e) vylúčením člena, pre porušovanie stanov na základe rozhodnutia najvyššieho 

orgánu Združenia 
 

4. Zánikom členstva zaniká členovi aj jeho členstvo v orgánoch Združenia . 
 

 
Článok 6 

Práva a povinnosti členov Združenia 
 
1.Práva členov 
- podieľať sa na činnosti Združenia, podľa svojho vedomia, rozsahu svojich možností 

a schopností pomáhať orgánom Združenia, 
- voliť a byť volený do orgánov Združenia, 
-obracať sa na orgány Združenia s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko, 
- podávať návrhy na zmeny v organizácii Združenia 
- podávať návrhy na zvolenie členov do orgánov Združenia 
- podávať návrhy na uznesenia orgánov Združenia 
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia 
- nahliadať do písomnej agendy združenia 
- zúčastňovať sa na akciách organizovaných Združením 
 
 



2.Povinnosti členov 
- dodržiavať stanovy Združenia, 
- plniť uznesenia orgánov Združenia 
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 
-platiť členské príspevky, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia 
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia 
 
 

Článok 7 
Orgány združenia 

 
Orgány združenia: 
1. Najvyšší orgán – Rada rodičov 
2. Výkonný orgán – Výbor združenia rodičov 
3. Štatutárny orgán – predseda 
4. Kontrolný orgán – revízna komisia 

 
K bodu 1.:  
Rada rodičov: 

Rada rodičov je najvyšší orgán Združenia, ktorá zasadá minimálne dvakrát ročne. Radu rodičov 
zvoláva výbor združenia rodičov. Radu rodičov tvoria zástupcovia jednotlivých tried  základnej 
školy - za každú triedu jeden zástupca. Delegáta, svojho zástupcu do Rady rodičov volia rodičia 
na rodičovskom združení triedy jednoduchou väčšinou hlasov prítomných rodičov. Delegáti, 
zástupcovia jednotlivých tried majú hlas rozhodujúci, jeden rozhodujúci hlas za triedu. 

Mimoriadnu Radu rodičov zvoláva ktorýkoľvek člen Výboru Združenia rodičov na písomný 
návrh 2/3 všetkých členov Združenia rodičov, alebo na základe zhodnutia Výboru Združenia 
rodičov. 

Vo výlučnej právomoci Rady rodičov je: 
  Rozhodovať o vzniku a zániku Združenia rodičov 
 Určiť rokovací poriadok. 
 Schvaľovať stanovy Združenia rodičov, ich zmeny alebo doplnky.  
 Schvaľovať zásady hospodárenia, schvaľovať výšku členského príspevku.  
 Voliť a odvolávať spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu Združenia rodičov. 
 Voliť členov výboru Združenia rodičov, voliť revíznu komisiu.  
 Schvaľovať rozšírenie alebo zrušenie predmetu doplnkovej ekonomickej činnosti Združenia 

rodičov. 
 Schvaľovať členstvo Združenia rodičov v iných organizáciách s vymedzením vzájomných 

vzťahov. 
 Prerokúvať výsledky hospodárenia Združenia rodičov a stanovisko revíznej komisie. 
 Schvaľovať rozpočet Združenia rodičov. 
 Oceňovať dosiahnuté výsledky členov Združenia rodičov, oceňovať vedomostné a športové 

výkony. 
 Rozhodovať o spôsobe zrušenia Združenia rodičov a spôsobe vysporiadania majetku. 
Rada rodičov je uznášaniaschopná pri účasti viac ako 50% oprávnených členov Rady rodičov. 

Rada rodičov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady rodičov. Pre prijatie 
uznesenia o zániku Združenia rodičov, o vysporiadaní jeho majetku a o zmene stanov sa 
vyžaduje kvalifikovaná 2/3 väčšina všetkých členov Rady rodičov Združenia rodičov. 



Nie je možné na Rade rodičov prerokovávať zmenu stanov, pokiaľ toto nebolo uvedené 
v programe zasadnutia Rady rodičov. V prípade zaradenia zmeny stanov do programu, zmenu 
musia byť doručené členom Rady rodičov v dostatočnom časovom predstihu pred termínom 
konania Rady rodičov, najneskôr však 7 dní pred termínom konania Rady rodičov. 

 

K bodu 2.: 
Výbor Združenia rodičov. 
 
Výbor Združenia rodičov je výkonným orgánom pre činnosť Združenia rodičov a zvoláva ho 
predseda minimálne raz za tri mesiace. 
Výbor Združenia rodičov má najmenej 7 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Každého 
člena Výboru Združenia rodičov volí Rada rodičov nadpolovičnou väčšinou hlasov. O spôsobe 
voľby rozhoduje Rada rodičov. 
Výbor Združenia rodičov: 

 Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Rady rodičov. 
 Vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení. 
 Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena. 
 Rozhoduje o zrušení Združenia, ak Rada rodičov nezasadá po troch opakovaných 

výzvach. 
 Vysporiadava majetok v prípade likvidácie Združenia. 
 Hospodári s majetkom Združenia rodičov v rámci bežného hospodárenia v zmysle 

zákonov SR. 
 Zabezpečuje realizáciu schválených hlavných úloh a zameranie činnosti v súlade 

uznesením Rady rodičov. 
 Výbor Združenia rodičov je uznášaniaschopný pri účasti minimálne 50% členov Výboru. 

Rozhodnutia Výboru Združenia rodičov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov Výboru Združenia rodičov. 

 Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu a je za svoju 
činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu. 

 
Členstvo vo Výbore Združenia rodičov zaniká: 

a) Uplynutím funkčného obdobia. 
b) Písomným vzdaním sa funkcie vo Výbore. 
c) Odvolaním Rady rodičov. 
d) Zánikom členstva v Združení rodičov podľa Článku V 

 
 

K bodu 3.: 
Predseda 
Predseda Združenia je štatutárnym zástupcom, a je volený spomedzi členov Výboru združenia 
Radov rodičov. 
Predseda Združenie zastupuje a zaň podpisuje samostatne tak, že k napísanému alebo 
vytlačenému názvu pripojí svoj podpis. V čase neprítomnosti predsedu Združenie zastupuje 
podpredseda.  
 

K bodu 4.: 

Revízna komisia(ďalej len RK) 



RK je kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu, ktorým je Rada 
rodičov. RK je zložená z dvoch členov. Členov RK volí Rada rodičov. Členstvo v kontrolnom 
orgáne je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore združenia rodičov. RK kontroluje hospodárenie 
Združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. RK 
kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia 
 
  

Článok 8 
Majetok a hospodárenie Združenie: 

 
1. Zásady hospodárenia Združenia: 

 Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, 
 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má), 
 Zdrojom majetku sú vlastné prostriedky z členských príspevkov, iné príjmy 
 získané činnosťou Združenia rodičov, príjmy z doplnkových ekonomických aktivít, darov 
a dotácií pre výchovno-vzdelávaciu a športovú činnosť, % dane z príjmov. 

 výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov Združenia  
 
2.V prípade zániku Združenia rozhodne o naložení s majetkom Rada rodičov. 
 
 

Článok 9 
Zánik združenia 

 
1.Združenie zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inými združeniami, ak o tom rozhodne Rada 

rodičov 2/3 väčšinou prítomných členov Združenia. 
b) Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

 
2.Pri zániku Združenia najvyšší orgán – Rada rodičov menuje likvidátora. Likvidátor najskôr 

vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa 
rozhodnutia Rady rodičov. Zánik Združenia je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení 
likvidácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii Združenia sa primerane 
postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Organizačné predpisy Združenia nemôžu byť v rozpore s týmito stanovami. 

2. Zmeny a doplnky týchto stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Radou rodičov. 
Meniť ich môže jedine Rada rodičov. Zmeny a doplnky týchto stanov podliehajú 
oznamovacej povinnosti na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

 

 

V Sliači, 11.6.2013 


